İDECplast Koruma ürünleri Üretim ve Pazarlama şirketi olarak, Hızlı Tüketim ürünleri , Medikal Ürünler ,
Oto servis Koruma ürünleri üretmektedir.
Hızlı Tüketim Ürünleri olarak en başta “Tek Kullanımlık Masa Örtüsü” ürünümüz son kullanıcılar
tarafından rağbet görmektedir. 2010 yılı itibariyle internet üzerinden ciddi satış rakamlarına ulaşmış ,
Toplu yemek şirketleri , Aktivite kuruluşları , Orta ölçekli Restauran’lar ürünümüzü kullanmaya
başlamışlardır.
İDECplast Tek Kullanımlık Masa Örtülerini , Doğa’da 24 ayda %100 çözünebilen özel OXO-BİO katkılar ile
üretmektedir.
Normal plastikler Yüzlerce yıl toprakta çözünemezken bu süreç OXO-BİO ile 24 ay gibi yok denecek kadar
kısa süreye indirilmiştir , Plastik sektörünün devrimi olarak nitelendirilmekte olup , her alanda
kullanılmasını sağlamak İDECplast içinde bir Misyon olmuştur.

Tüm ürünlerimiz sağlığa zararlı olmayan, geri dönüşümlü hammaddeler kullanılarak üretilmektedir..
İDECPLAST Markası Türk Patent Enstitüsü tarafından Tescillenmiş Markadır.
İDECplast koşulsuz müşteri memnuniyeti standartlarında çalışmaktadır.
www.idecplast.com.tr
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NEDEN ÇEVRE DOSTU HAMMADDE ?
Kullanıcılarımızın Plastiğe karşı olan ön yargılarını kaldırmak ,
Dünya’da yaygın uygulanan Çevre Politikalarının Ülkemizde de uygulanmasına katkı sağlamak ,
İnsan sağlığını birinci sırada tutmak ,
Bir ürünün hem ekonomik , hem şık , hem de çevre dostu olabileceğini göstermek,
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Tek Kullanımlık Masa Örtüsü

NEDEN TEK KULLANIMLIK MASA ÖRTÜSÜ ?
Görsel olarak son derece şık bir sunuş sağlaması ,
Çok ekonomik oluşu ,
Pratik ve kullanışlı oluşu ,
Çevre ve Doğa dostu hammaddelerden üretilmesi ,
Antibakteriyel oluşu , Mikro Organizmaların yerleşmesine fırsat olmaması ,
İnsan sağlığını tehdit etmemesi ,

KULLANIM ALANLARI ;
Piknik alanlarında
Açık hava İFTAR sofralarında ,
Evlerde, Yaş günlerinde, Partilerde,
Cafeler de,
Otellerde,
Balıkçılarda, Kanatçılarda, Restaurantlar da,
Parklarda, Bahçelerde
Toplantılarda, Yemekhanelerde, Misafirhanelerde,
Catring Firmalarında, ,
Yuvalarda , …

ÜRETİM ;
İstediğiniz tüm desenler ya da logolar tek kullanımlık masa Örtüsü’nün üzerine basılabilir.
ÖLÇÜLER ;
Aşağıdaki tabloda standart üretim ölçüleri dışında özel ölçülerde yapılabilmektedir.

KOD NO

ÜRÜN ADI

ÖLÇÜLER

İDEC-MS 100x100

İDECplast Tek Kullanımlık Masa Örtüsü

100 cm x 100 Metre

İDEC-MS 200x100

İDECplast Tek Kullanımlık Masa Örtüsü

200 cm x 100 Metre

İDEC-MS 90-100

İDECplast Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 90 cm Perforeli

90 x 100 cm / 100 Adet

İDEC-MS 90-200

İDECplast Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 75 cm Perforeli

90 x 200 cm / 100 Adet
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Bio-Bozunur Torbalar kullanımda!
Yüzde 100 doğada çözünebilen poşetlere kurum, kuruluş ve halkın ilgisinin gün geçtikçe arttığını
görmekteyiz.
Çevre kirliliğinin gün geçtikçe arttığı ülkemizde, doğaya karşı duyarlı olan bazı kurum ve kuruluşlar bio
teknolojiyle üretilen “Bio-Bozunur” ( OXO-BİO) hammaddeler kullanılarak üretilen poşet türü ürünleri,
öncelikli tercih etmeye başladılar..
BioBozunma ; ( Bio Çözünme , Bio Erime , Doğada Erime , Doğada Geri Dönüşüm vb. ) Üretim esnasında
plastik hammaddenin (polietilen) içine belli oranda BİO katkılar karıştırılarak çeşitli işlemler sonrasında
hammaddenin BioBozunur özelliği kazanması sağlanır.
Normal torbalar doğaya atıldıklarında yıllarca yok olmazken, “Bio-Bozunur” ( OXO-BİO) torbalar normal
poşetlerden çok daha çabuk bir şekilde uygun koşullar altında Poşet kullanılıp atıldıktan sonra 24 ay içinde
önce parçalanır ve daha sonra doğada çözünerek karbondioksit, su ve gübreye dönüşür...
21.yüzyılda hayatımızın vazgeçilmez unsurları haline gelen plastikler; kullanım kolaylığı, hafiflik, esneklik
kolay işlenebilirlik gibi sundukları pek çok avantaj nedeniyle her yerde yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu
yoğun talep ile birlikte Plastiklerin Çevreye karşı zararlı oluşu yoğun tepkiler çekerken geliştirilen “BioBozunur” ( OXO-BİO) teknolojisi gönül rahatlığı yaratmıştır.

ÜRETİM PROSESİMİZ ;
1- GRANÜL HAMMADDE TEDARİĞİ ;
%70 Petkim %30 Yurtdışı menşei’li PE Grubu hammaddeler kullanılmaktadır. Özel ve Yeni
makinalarımız olduğundan 1. Kalite Hammadde kullanma zorunluluğumuz vardır. Dönmüş, İkinci
kalite hammadde ve kanserojen içerikler kesinlikle kullanılmamaktadır.
2- FİLM EKSTRÜZYONU;
Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimize yönelik 14 Mikron ile 200 Mikron arası PE Film
Ekstrüzyonu yapabilmekteyiz.
3- KLİŞE ÇALIŞMASI;
Baskılı Ürün taleplerinde ülkemizin lider klişe tedarikçisi ile çalışmaktayız.
4- BASKI MATBAA;
FLEXO Baskı Makinamız ile 2 Renk her tür Kâğıt ve Plastiğe baskı yapılmaktadır. Harici olarak fason
baskı işleride alınmaktadır.
5- SON ÜRÜN BANDI ;
Özel tarsım ve 1,5 yıllık bir çalışma sonucu yapılmış olan makinamizde Koltuk Koruma Naylonu,
Yedek Parça Poşeti, Kâğıt Paspas ve Maskeleme grubu tüm ürünlerimizin Perforaj, Katlama ve Sargı
işlemlerini tam otomasyonlu olarak yapabilmekteyiz.
6- PAKETLEME;
Çıkan son ürünler dünya standartlarına yakışacak kalitede özel srink ambalaj ile paketlenir ve dış
etkenlere karşı korunur.
7- DEPOLAMA;
Tamamen sipariş odaklı yapılan üretim bayiye sevk aşamasına kadar uygun koşullarda depolanır.
8- SEVKİYAT;
Anlaşmalı Lojistik firmamız ile Yurt geneline uygun fiyatlı taşıma yaptırılır.
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